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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

 هل ادؾحد جمرد حقوان ؟

 أبو ادـتك حمؿد صاهغ افتَّاظبفؾباحث/ 
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 بسم اهلل افرمحن افرحقم

  .اهلل وبرـاته ةافسالم ظؾقؽم ورمح

ا مش مشسك فؽن ؿبل ما كؽؿل أكت ؽافبً  (؛األديان ةؿص)هـؽؿل ردود وتعؾقؼات ظذ ؾقديو 

صساك إن أكت تضغط ظذ افزر األمحر فال أرجو ة,افؼـا % من ادشاهدين مش مشسـغ يف37 ةافؼـا يف

  ة.ؾك ـل اإلصعارات باحلؾؼات اجلديداجلرس ظشان جتق ةوتضغط ظذ ظالم ةافؼـا يف

ل ريتشارد دوــز كػسه بط   حتى افع- بقامرشفا هذا ادؾحد افع ةع افبجاحؾقه كوع من أكوا

كػسك وحتسم ظؼؾك وحتسم  أل ادػروض حتسم !ةاإلجابات افؼطعق ةؾؽر -أو ما بقامرشفا ,يامرشفا

ـقف جاء افؽون ال أحد يعرف فؽن : )هو بقؼول ييعـ ,يها يتػؽرك وما جتزم بنجابات يعـ ةحمدودي

برضو -( يوم هـعرف يف) :وبعدين,إيامن بافغقب ما ظؾقـا  ضقب دا ة(,ب من اإلجابافعؾم ـل يوم بقؼس

 ةأو اهلل أو آالف اآلهل ةفن تؽون آهل ةافدين فن تؽون معجز ةوفؽن فن تؽون اإلجاب) ,-يامن بافغقبإ

ادػروض  ؟!,ؾعت ظذ افغقبض  ا ؟إكت ظرؾت مـغ (!,شتؽون أظظم من ذفك بؽثر ةاإلجاب ,األخرى

حسم احسم ظؼؾك واحسم كػسك واالم من هذا ادؾحد يؼوفه صخص يسؿع هذا افؽ يإن أ

مـغ  ,كت تؼول بقفاإلن أكت بتجزم بنجابات أكت ما ظـدك افسؾطان إن أ ؛حسم ظؼوهلمامشاهديـك و

حـا هـعرف فؽن اإن - ةاإلجاب ةومـغ ظرؾت ـامن ماهق ؟ظرؾت إن افعؾم هقعرف وال ما هقعرف

من اإلجابات دا  ةمعقـ category ظؼؾك ظن يعؿإن أكت ت ةؾؽر ؟!.-ما هتؽون ـذا ةاإلجاب

 واحد بقؼودـوا يفأكتوا ماصغ ورا هو  بقؼود خراف وال افع يأظؿى يؼود ظؿقان وال راظ يبافضبط ز

 ,مش هتؽون افدين ةاإلجاب؛ !جتاهات أخرىا ؽر مسؿوح فؽم إن أكتوا تػؽروا يفضريق معغ و

  .شتؽون أظظم من ذفك بؽثر ةاإلجاب ة,هلمش هتؽون اآل ةاإلجابة, مش هتؽون معجز ةاإلجاب
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 ةأؿوفك بص ظذ افصور يأكا جا) :بقؼوفك ,يهاافػقديو افشخص ادؾحد دا بقؼول  ةهناي يف

أكت فو بصقت ظذ  !,ـؾفا ؽؾطة ا هو بقؼول هتػفم إن ادـظومضبعً  (؛األـز بص من بعقد وأكت هتػفم

 ةط افؽون ظذ ادستويات ادختؾػافؽون وبعدين ضب ةاألـز وبصقت من بعقد من أول كشل ةافصور

 ةوافعؿؾق ,ا يوجد إفهرك إن ؿطعً اإلكسان وبصقت ظذ ـل دا شتد ةوبعدين كشل ةاحلقا ةوبعدين كشل

-كت تتبجح ظذ األؿل  حساب بعد ادوت ما يـػع أدا افدين يؼوفك إن ؾقه ؾعاًل  ؾبافتايل .ةمش ظبثق

 ؟(,من شقحاشب افظامل وافؼاتل) (,ال أظرف) :ظذ األؿل تؼول -مممن باألديان شحتى فو أكت م

وا ؤما بقجر -إذا ـان ـبار ادؾحدين-د ألن أكت ادػروض ـؿؾح ؛فقه تؼول ال أظؾم (,ال أظؾم) :تؼول

أكه ال  يحـا متلـدين بشؽل ؿطعـ اؾ ,يوجود إفه بشؽل ؿطع يتـػ ةحـا ظـدكا أدفا) :ظذ إهنم يؼوفوا

وجود إفه من  ةإذا ـاكت ؿضق (؛مػقش حسابحـا متلـدين إن مػقش إفه يبؼى ابام إكـا  يوجد إفه ؾبافتايل

واحد -ا تؼريبً  3ل  1إن افـسب من ) :وريتشارد دوــز دا بقؼول دؾحدين ما بقؼوفوا بقفاظدمه ـبار ا

فؽن  ؛2.6أو  2بقحط كػسه رؿم  3هو ما بقحط كػسه رؿم  (,-متلـد إن مػقش إفه 3 ,متلـد بوجود إفه

 ه مغ هقحاشبآ) :تضحك ظذ افـاس وتؼوليبؼى ما  !؛ال يؿؽن يصل إػ افقؼغ بعدم وجود إفه

إفه دا أكت ما تؼدر جتزم إن ما ؾقه إفه وجزمك إن ما ؾقه  (,افظامل وافؼاتل مػقش حد ألن مػقش إفه

  .جفل مـك

 ادوت هو ظؼاب ـايف ؛مػقش حد ؟فؼاتلهقحاشب افظامل وا مغ افع) :ادؾحد يؼول يدا بقج

ء ر-ـام تؼتل احلقواكات وتلـؾفا  ؛يفؾؿػسس ضبقع سبةطؾم بافـ ةفؾػريس ةبافـسب افع .يفؽل ـائن ح

إن أكت ظايز ختتزل كػسك دجرد  -ما بقؼول افدـتور هقثم ضؾعت يز-ادؾحد  ةهـا مشؽؾ (,-يضبقع

 ,احلقواكات يز ييهو ظايز يؼول ـدا أكا حقوان وز ,أل أكا حقوان-أكت إكسان مش حقوان  ,!حقوان

إن أكت  ةإكت بتؼدر تشعر من كػسك بافرضور يا مؾحد ,-جمرد حقوان افدكقا ظذ أين وأكا ظايز أظقش يف
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ؿدراتك  ,-أل أكا جمرد حقوان- ةؿدراتك افـػسق ,-أل أكا جمرد حقوان-ممقز ظن ـل احلقواكات األخرى 

أكت  ,-أل أكا جمرد حقوان- ةاجلسدي ةؿدراتك افػسقوفوجق ,-أل أكا جمرد حقوان- ةافذهـق ةافعؼؾق

ايز ختتزل كػسك دجرد حقوان متػوق ظذ ـل احلقواكات األخرى ظذ ـل ادستويات ومع ذفك إكت ظ

يه ذ بشؽل جمرد ا يه خر بشؽل جمرد مطؾق وبقػفم يعـيا ياإلكسان بقػفم يعـ ة!!.ـبرة مشؽؾ

 ةفه ظالؿ ما ؛يه طؾم بشؽل جمرد مطؾقا ييه ظدل بشؽل جمرد مطؾق بقػفم يعـا يبقػفم يعـ ,مطؾق

ظؼؾك  يف وافؼ دجرد مشاظر وهرموكات بتؿقؾؽون أن أكت ختتزل افظؾم وافعدل واخلر  ,بؿشاظر

مش ؿواكغ  يه ,؟ظؾقفا افؽون ؿواكغ بقؿق ييوه مغ ؿافك إن ها ؛ظؾقفا افؽون مش ؿواكغ بقؿق

تعؿل وؾؼفا وبتشعر إن أكت  ةأخالؿق ةغ ربـا أودظفا ؾقك أكت ظـدك كزظؿواك يظؾقفا افؽون ه بقؿق

  .ء ؽؾط دا ما بتعؿل وؾؼفاوبتشعر إن أكت ظؿؾت ر ,ء صحقح دا بتعؿل وؾؼفاأن أكت أصبت ر

- ةمػفوم افعؼوب (,ادوت هو ظؼاب ,مػقش حد هقحاشب افظامل وافؼاتل) :ضقب دا أكت بتؼول

أؾؽار  يافثواب د ةوؾؽر ةافعؼوب ةؾؽر ؟!,زائف يدا مش متـ ؟يهادا  -ةادوت ـعؼوب أكت بتخع

ادؾحدين  ,دا ـالم ـبر ,إال بوجود اهلل ظز وجل يجووفطافؼقم ما هلا وجود أك ؛بؼقم ةمتعؾؼ ةمقتاؾقزيؼق

 ةكؼط-ن مػقش حد )إ :ادػروض يؼول .ؿوهما بقػفؿوه أو ما ظايزين يشغؾوا ظؼوهلم ظشان يػف

 ـدا ـدا يه ذكب افـاس افعاو (!!يفؽل ـائن ح إن ادوت هو ظؼاب ـايف) :ما يؼول ,(-وخالص

 افـاس افع ؛ـل افـاس هتتعاؿب؟ ادوت مش ظؼاب ا بتتعاؿب ـدا ـد ؟؟ما طؾؿت حد يبتؿوت وه

ا دا بقـخؾعوا ا جدً كاس ـتر جدً  ,ةادوت ظذ إكه راح بتػؽر يف ؛ادوت ظذ إكه ظؼاب بتـتحر ما بتػؽر يف

حـا بـعقشفا ادوت ا افع دآهذه افدكقا واآلالم واد ةمعاكاامن باهلل وافقوم اآلخر مع من مػفوم اإلي

هذه  أكا بعقشفا يف افع دآمن ـل اد ةوراح ةن كجاادوت وؿتفا بقؽو -مش بقؽون ظؼاب-وؿتفا 
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أكت بتلرضس بقفا  افع ةمن ضؿن األرضس -حد ذاته دا يف-اؾل ظن دا غـون أن أكت بتت, افدكقا

  .كمشاهديـ

صافح  من ال تـسوين .ؾقديو آخر افرد ظؾقه كؽؿل يف ,هذا افػقديو هبذا افؼدر يف يأكا هؽتػ

 اهلل وبرـاته. ةدظائؽم وافسالم ظؾقؽم ورمح

 احرص ظذ ُمتابعة ـل جديد من ؿـاة افدظوة اإلشالمقة

 https://goo.gl/9Zhhpt اضغط ظذ هذا افرابط  Subscribeفالصساك يف افؼـاة

  https://goo.gl/JBJpdt : ليوتيوبلمشاهدة المقطع على ا

 Share ومشارـة Like وإذا حاز افػقديو ظذ إظجابك ؿم بعؿل إظجاب

 وال تـس االضالع ظذ افػقديوهات افؼديؿة, شواء افديـقة أو افتؼـقة
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